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Toverittaren lukijoille ja ystäville± KIRJEITÄ i
V

ja solidarisuus keskuudessamme on
tuntematon yhteispyrinnöissii Tämä-

kin Suomen avustusasia olisi tullut
autetuksi kaikkien yhteisellä kunnol-

lisella iltamalla Jos olisi oltu vähän

suvaitsevaisempia
En tiedä olisinko liian kielevä jos

ilmotan että osasto aikoo panna toi-

meen jotakin ennen kuulumatonta
Heinäk ensim päiväksi hommataan
suuret juhlat tai arpajaisten tapai-
set Kuuluvat harjottelevan pari
kappalettakin tuohon juhlaan Enkä
tiedä mitä kaikkea Juhlaa valmis-

tamaan valittiin toimikunta johon
tulivat toverit: Naitiin Palliin G

Hermanson Mrs Mäkelä ja Mrs
Puttonc- -

joita huvitoitnikunta aut-

taa toimessaan No innostusta vain

Pian kuuluu olevan nähtävänä toinen
osa siitä Multa-aatelist- a koska ko-

valla kiireellä harjotellaan Valosal-t- ä

näyttää kevät yhteispyrintöihin
nähden kuinkahan lienee muun elä-

män kanssa mutta taistossa eespäiu
vain sillä: %

Huomen katkoo orjan kahleet kansa
kaunis herää

Elonmailla onnenkukat luopi kohta
teräii

Terve valo vapaus oi terve huo- -

menhetki

Pyyhi orjan kyyneleet ne nosti tus-

kaili retki
Tervetuloa kaikki osaston naalille

t k 9 p:n iltamaan
Tov A Aho

Toverittaren kirjeenvaihtaja

BENALTO ALTA CAN

Terve Toveritar taas pitkästä ai-

kaa! Eipä hiisku kukaan täältä mi-

tään kun minä olen hiljaa Luullaan
kai että se olisi joku pahe jos leh-d- e

upalstoja sotkee paikkakuntakuu-Jumisill- a

mutta jos on jolloinkin kir-

jot us lehdessä vaikka ei niin taitei-

lijankaan kynästä lähtenyt niin saa

lehteä paljoa paremmin kaupaksi
kun siinä aina jolloinkin on oman

paikan kuulumisia Ajattelette ehkä
että niin sinä sanot mutta mitä sitä

sitten kirjottaa? Onhan joka toinen

ja neljä? sunnuntai osaston kokous

kirjottaa niistä mitä siellä päätettiin
j n e sekä myös paikkakunnan kuu-

lumisia yleensä Jos jollakin on tie-

toja sosialismista ja luokkataistelus-
ta niin ei hän tee väärin vaikka
antaa niitä lehtien kuulta_ toisille-

kin
Osaston 10: n vuotisjuhlana maa-

lisi 15 p on oikein juhlallinen perhe-i-

ltama Tulkaa silloin torpalle
viettämään rattoisa ilta tuon juhlan
kunniaksi
Kevät tekee tuloaan ja se tuo vä-

hän hauskemman mielen köyhälle-
kin kun on saanut piktällisten pak-

kasien takia kärsiä ja värjötellä
Hauskaa kevättä kaikille

'se sama akka

Toverittaren tilaajamäärä lähentelee nykyisin kahdeksaa tuhatta Tove-

rittaren lukijakunta on siinä kolmenkymmenen tuhannen vaiheilla Se on

kunnioitettava summa Kun otamme huomioon että Toveritar on ainoa

suomenkielinen naisten lehti koko tällä mantereella niin havaitsemme

ttltt Toverittaren tilaajamäärä ei ole lälieskään niin suuri kuin se voisi

olla suomalaiseen asutukseen nähden

Tosin mitään erityistä el ole yritettykään Toverittaren tilaajamäärän

laajentamiseksi Tilausmäärä tosin suurenee kuukausi kuukaudella mutta

perin hitaasti Mikään mahdottomuus ei ole saada Toverittaren tilaus-

määrää nousemaan kymmeneen tuhanteen jos vaan hieman lainaamme

huomiota siilien

MIKSI OLISI SAATAVA TOVERITTAREN TILAAJAMÄÄRÄ NÖUSE--MAAN- ?

'
Siihen on useampiakin syitä Kuta laajempi lehden tilaajamäärä on sitä

enemmän voidaan kiinnittää huomiota lehden sisällön parantamiseen josta

koituu hyöty lukijakunnalle Toinen tärkeä seikka on myös huomion ar-

voinen ja se on: viime vuoden kuluessa on jokainen sanomalehti paperin

ja muiden kustannusten yhä kohotessa ollut pakoitettu kohottamaan tilaus-

hintaansa mutta Toverittaren tilaushinta on pysytetty ennallaan vaikka

Toveritar on samojen hintojen nousun alaisena kuin toisetkin tehdet Näis-

tä syistä on siis välttämätöintä että Toverittaren tilaajamäärä saadaan ko-

rotetuksi korotetuksi nyt aluksi kymmeneen tuhanteen

Toverittaren laaja lukijakunta ja jo vakiintunut kannattajajoukko tm'"

lvanssammo samaa mielipidettä siitä että tilaajamäärä on saatava nouse-

maan heti Että tilaajamäärän kohotus saadaan käytännössä toteutetuksi

Vaatii hieman vaan huomiota osakseen Katsokaas jos jokainen Toveritta-

ren nykyinen tilaaja ottaa vaivautuakseen ja hankkii yhden tuulen tilauk-

sen niin eipä ota kauan kuin Toverittaren tilaajaluettelo paisuu loisen

mokoman

Pidetään siis yksimielisesti päätettynä että jokainen Toverittaren ystävä

ja kannattaja nyt tämän kuun alkupuoliskolla hankkii Toverittarelle vä-

hintäin yhden uuden tilauksen ja ne jotka ovat tilaisuudessa ottavat useam-

mankin Jollette tapaa asiamiehiämme niin pistäkääpä yksi "lolsu" pilaus-

ta kohti ja tilaajan selvä nimi ja osoite kirjekuoren sisään ja postittakaa

kirje osotteella:
TOVERITAR BoxSs) Astoria Ore

Luottaen siilien etlä naiset tuntevat oman lehtensä tarpeellisuuden ja

ryhtyvät yksimielisesti kukin kohdaltaan kohottamaan Toverittaren tilaaja-joukko- a

Odottaen ripeitä toimenpiteitä merkitsen

Toveruudella LIIKKEENHOITAJA

NIPIGON ONT CAN

Päätinpä taas täyttää Toverittaren

palstoja muutamalla rivillä Tääl-

tä Nipigoliista ei näy juuri koskaan
uutisia niin suotavaa kuin se olisi-

kin Jokainen lukee mielellään paik-

kakunnan uutisia ja silmäilee ensik-

si lehdistä niitä Mikä vaivaa osas-

ton naisia kun eivät kirjota? Ei
täällä sentään nukuta vaikka ei nai-

sia olekaan paljon Ne vähät mi-J- ä

on ovat taas uudella voimalla

ja entistä virkeämpinä vieneet toi-

mintaa eteenpäin Kappaleita on

näytelty tuhkatiheään Naisemme
hommasivat iltaman John Karin las-

ten hyväksi ja tuotti se $100 joka
summa luovutettiin Mr Pajulalle las-

ten e

Osaston hommista ei voi juuri mi-

tään sanoa syystä että en voi ottaa
osaa sen toimintaan tällä kertaa
kuu asun liian etäällä
Toivotan hauskaa kevättä Toverit-

taren lukijoille Akka

Lasten Kevät

ROCKY MOUNTAIN HOUSE CAN
"Taimi"-osastoll- a oli näytösiltainaI

helmik 2 p Yleisöä oli paljon ja
aineellinen tulos oli hyvä Yleistu-lo- t

$4500 menot $1390 joten puh-

das voitto on $3110 Esitettiin kap-pale-

: "Setä" ja "Työ ja Rikkaus"
sekä ilveily "Vanhan piian naima-haimat- "

Ilveily kutkuttlkln ko-

vasti nuorten nauruhermoja ja saipa
vanhatkin hymyilemään Se on oi-

kein että nauraa silloin kun on nau-

run aihetta ja taas silloin kun esite-

tään vakava ja surullinen kappale
pitäisi hillitä nauruaan Esittäjiin-
kin se tekee pahan vaikutuksen kun

päästetään nauru tärkeintä kohtaa
esitettäessä Sellaisen tavan on help-

po poistaa ajattelemalla kappaleen si-

sältöä

Järjestön puhuja tov Sefa Lepistö

pitäisi tulla tänne maaliskuulla Päi-

vämäärästä ilmotetaan myöhemmin
kun nähdään hänen matkaohjelman
sa Osasto valitsi tov Arfmanin ot-

tamaan selkoa kokouspaikasta ym
Pieni erehdys oli tullut tammik

29 p:n kirjeeseen jonka pyydän kor-

jata tässä se oli: "Mrs Saima Silta-

mäki jne" pitää olla: Miss Saima
Siltamäki
Häitänsä viettivät Henni Pyykkä-ne- n

ja Jacob Ojala Taimi-koulull- a 29

p tammikuuta Huolimatta 48 as-

teen pakkasesta oli saapunut paljon
häävieraita Hauskasti siellä kului

ilta virvokkeita nautittiin tanssit-

tiin ja laulettiin Henni on hiljattain
tullut Suomesta Jacob on vanhoja

paikkakunnan asukkaita Onnea vain

nuorelle parille —Tov Hanna

ilmeslyy nyt kuten ennenkin 15 sentin hintaisena runsaasti huvitettuna

ja sisällöltään entistä ehompana Lasten Kevään tilaukset on lähetettävä

konttoriimme tämän kuun kuluessa ettei kävisi niin kuin Lasten Joulun

kanssa että painos loppui kesken Lasten Kevään tilaukset on paras lä-

hettää osotteella: TOVERITAR Box 99 Astoria Ore

Keskusteltiin vielä muutakin mut-

ta en tiedä uskaltaako siitä puhua
vielä julkisesti ettei tulisi "katkais-

tua varsan selkää"
Täällä on puhuttu jo niin usein

ennenkin samasta lapsesta Se on ai-

na syntynyt mutta ei ole jaksanut
kasvaa Kuinka käynee nyt?
Kysymyksenä on puhujaseura jo-

ka päätettiin perustaa
Ilmoitin tässä nyt vain isommat

asiat aluksi Kerron sitten miten
nämä hommat kehittyy jahka taas
kuulen uusia
Terveheks'!— HTlM

WOODLAWN PA

Piiminpä taas jonkun rivin Tove-

rittareen koska virkani sen vaatii
Niin vanha vuosi on taas mennyt

menojaan ja osa uutta on taivallet-
tu Paljon ja tärkeää on jäänyt te-

kemättä luokkataistelussa viime vuo-

den ajalla sillä osastomme hommat

ovat olleet hajanaiset ja laimeat ku-

luneena vuonna
Toivon etlä me VVoodlandlnkaan

suomalaiset emme tänä vuonna hyö-

risi joutilaina niailman turulla 1'ois

joutilaisuus! Kaikki Urmolla käsi-

kädessä taistelemaan kapitalismin
"raulakorkoa" vastaan sillä se tuu-

liin yhä painavammasti ja rautaiseni-masi- i

pusertavan meilä työn orjia
Jaa pitäii vähän kajota naismail-maanki- n

Ompeluseura on toiminut

kokolailla vilkkaasti työt ovat men-

neet kuin tuulessa Kokouksessa 10

p joulukuuta valittiin uudet virkaili-

jat entisten väsyneiden tilalle: pu-

heenjohtajaksi Kuura Kantala kirju-

riksi mrs Anni Kauppila rahaston-

hoitajaksi mrs Elli Holpainen ja töi-

den ostajiksi mrs Hilda Mäki ja mrs

Anni Kauppila Osastomme työkoko-

uksessa t k 3 p valittiin näytelmä-seura-

johtajaksi tov Otto Manko-ne- n

Se on jp uusi elvytys täle vuo-

delle ja toivon menestystä alkavalle'

Työlle
"Kovapäisten" kokouksessa tammi-

kuun 20 p oli ohjelman suorittajia
koko paljon useampia runoja kerto-

muksia ja hauskoja kupletteja To-

ivu että osastomme jäsenet ottavat

kaikki osaa pakko-ohjelma- suorituk-

sessa niin kesän tullen ~ ollaan jo
henkisesti rikkaampia kun on aak-

kosista alotettu kehittämään henkis-

iä puolta
Toivon väsymätöntä toimintaa luok- -

LADYSM ITH B C

Suuret tuumat ovat osaston ompe

luseuran naisilla koska aikovat pi-t-

toisen suuren myypiiisiltaman
maalisk 9 p Töitä kuuluu olevan

paljon ja hyviä Aikovat kuulemma

myös korjata sen epäkohdan josta
nuori väki niin mutisi viime kerraK
la nim kun ei ollut kylliksi tanssia

Nyt on ohjelmassa sitäkin oikein
Porvoon mitalla Ajattelin että an-

nanpa tietää Toverittaren kautta
näistä sillä se on ainoa lehti jonka
avulla voimme paikkakuntamme toi-

minnasta tietoja antaa Ilmestyy-hä- n

täällä Canadassa "Vapaus"-leht- i

vaan se on meiltä niin kaukana et-

tä asiat ovat liiaivanhoja kun niis-

tä saapuu tieto tänne Toveritar on-

kin tulla tallustellut joka viikko
Joille- - ei vielä tule Toveritar tai on

tilausaika loppunut niin kyllä olen

tuolla iltamassa saapuvilla ottamas-

sa tilauksia id uudistamassa katken-

neita Tulkaa vain joukolla iltamiin

Keräyslistoja Suomen nälänhätäis-te-

hyväksi saapui toimeenpanevalta
komitealta jotka otettiin huomioon

Ompeluseuran iltaman tuloista pää-

tettiin luovuttaa 25 prosenttia Suo-l-

p n nälänhätää kärsivien hyväksi
Veljeysseuran puolesta on myöskin
täällä kerätty samaa tarketusta var-

ten ja äsken eloon herätetty "Aallo-

tar" raittiusseura myös piti iltaman
mainittua tarkotusta- varten On

kuulunut huhuja että raittiusseura
ei ole lähettänytkään rahoja Suo-riipe-

"VaäiT oti löytänyt niille mui-

ta reikiä Varmalta taholta on kyl-

lä vakuutettu että se aikoo täyttää
tuon summan ja lähettää
Eihän meitä suomalaisia täällä ole

kuin pieni joukko mutta sopusointu

MULLAN IDAHO

S s osaston ompeluseura päätti
viettää naistenpäivää 3 p:nä maalis-

kunta ja tohdin sanoa että se hen-

kilö ei kadu joka sinä iltana saapuu
haalille sillä siitä illasta tulee niin

otijelmarikas ettei ole koskaan tääl-

lä vielä vietetty sellaista iltaa Muun

ohjelman lisäksi esitetään yksinäy-

töksinen kappale "Akkavalta" Kap-

pale on huvittava alusta loppuun as-

ti Ilmotan vielä että sisäänpääsy-makso- a

ei ole ja kahvit tarjotaan
vapaasti Toverittaren naistenpäivän
numeroa jaetaan myös vapaasti kai-

kille Siis tervetuloa joukolla!
Pidettiin iltama Suomen nälänhä-

tää kärsivien hyväksi ja tulot ilta-

masta olivat $4880 Osasto pani kas-

sasta lisää että lähetettiin täyteen
50 dollaria
Nämä rahat lähetettiin S S Järjes-

tön keskusviraston kautta Suomeen
Toveri A Hautamäki saapui ky-

läämme Hän luennoitsee täällä nel-

jänä iltana Olisi suotavaa ettei
hänen tarvitsisi tyhjille seinille pu-

hua En tiedä kuinka käy — Tove-

rillisesti Jaakobin tytär

FORT FRANCES ONT

Kevään merkkejä se jo lienee kun
osastomme toimihenkilöt näyttävät
niin paljon virkistyneen että jo vii-

me huvitoimikunnaii kokouksessa
keskustelivat innokkaasti mitä tule-

vaisuudessa toimitaan

Hyvät pii puheet jos ne nyt vain

kutinsa pitävät
Harjottelevat parhaillaan kappalet-

ta "Kun piiat ovat lakossa" Eikä
siinä kylliksi vaan toinenkin kappa-
le "Henkensä uhalla" päätettiin näy-

tellä niin pian kuin mahdollista In-

ternational Falls'in s ta-

lolla muistakaa
lähteä silloin naapurikaupunkiin kat-

somaan kappaletta Taitaa olla ensi
kerta kun täkäläiset näytelmävoimat
lähtevät "ulkomaille" niin suurta

kappaleita esittämään Viime kesä-

nä kun se täällä näyteltiin saavutti
"Henkensä uhalla" jokaisen katsojan
suosion
Näiden esiltämisajasta en voi tark-

kaan sanoa kun ei sitä vielä päätet-

ty multa seuratkaa paikallisia
uksia


